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                          Camera Auditorilor Financiari           

       din  

         România 

 București, Str. Sirenelor, Nr. 67-69  

                   Sector 5 

 Tel. 031 433 59 00 

            Fax  031 433 59 40      

                                      e – mail: cafr@cafr.ro 

                                      Biroul Permanent 

                        

 

 

ȘEDINŢA BIROULUI  PERMANENT AL CAFR 

MIERCURI 19 IULIE 2017 ORA 12:00 

 

 

I. ORDINEA DE ZI : 

1.Semnarea procesului verbal al şedinţei Biroului Permanent din data de 22 iunie 2017  

 

      

   II. RAPORTĂRI FINANCIARE: 

2. Executia bugetului de venituri si cheltuieli la 30 iunie 2017; 

 

 

    III. DEPARTAMENTUL  ÎNVĂȚĂMÂNT  

 3.1 NOTĂ privind aprobarea echivalării testului de acces la stagiu și reducerea vechimii în domeniul 

financiar-contabil pentru absolvenții programelor masterale pentru care există protocoale încheiate cu 

Camera Auditorilor Financiari din România 

         

 

 

IV.  COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 

4.1. Incheierea unui nou acord cu ACCA  

                                

                                

      V.   RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV 

 

5.1 Nota spre aprobare privind acordarea unor  ajutoare  pentru unii salariati ai CAFR 

5.2 Nota spre aprobare privind planul de masuri cu privire la remedierea deficientelor constatate cu ocazia 

controlului din partea ISU 

5.3 Nota spre aprobare privind obtinerea documentatiei cadastrale si a avizului ISU  

5.4 Nota spre informare privind achizitia de servicii de papetarie  

5.5 Nota spre informare privind extinderea serviciilor de consultanta pentru gestionarea deseurilor si la nivelul 

reprezentantelor din teritoriu 

5.6 Situație contracte 

5.7 Informare privind  lucrarile efectuate la acoperisul sediului CAFR 
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5.8 Nota privind controlalele efectuate de diverse autoritati ale statului 

5.9 Nota privind schimbarile din component aparatului executiv 

           

    

VI. DIVERSE 

                                            

6.1 Adoptarea Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale și al situațiilor 

financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative 

6.1.1 Inventarierea legislatiei  

6.1.2 Stabilirea prioritatilor pentru etapele urmatoare 

 

6.2.1  Informare privind solicitarea Poliției Sector 5 – Serviciul de investigare a criminalității 

economice de furnizare a unor serii de informații  

6.2.2 Informare privind solicitarea sectiei 19 Politie  

 

 


